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انًٕظٕع  /االسفُجاخ انٓشيٍَٕح ٔذُظٍى انرهقٍخ

أْذاف اسرخذاو االسفُجاخ :
)1
)2
)3
)4
)5

ٔالداخ أكثش ػذد (يؼذل ٔ 3الداخ كم سُرٍٍ) .
صٌادج اإلَراج يٍ انذهٍة .
انذصٕل ػهى إَراج دًالٌ ٔدهٍة فً ٔقد انرسٌٕق انًشتخ .
جؼم ػًهٍح اإلَراج يرضايُح فً ٔقد ٔادذ خالل فرشج اإلَراج ٔ ،تانرانً سٕٓنح انًشاقثح ٔذكثٍف انؼًم .
اَرخاب أفعم انُؼاج أٔ انًاػض ألفعم انزكٕس .

ظشٔف َجاح اسرخذاو االسفُجاخ :
ٌ )1جة أٌ ٌفذص انقطٍغ انًشاد إػطائّ االسفُجح فذصاً صذٍاً ٔإٌ ٌكٌٕ خانًٍا يٍ األيشاض .
ٌ )2جة أٌ ذؼطً انُؼاج جشػح إظافٍح يغزٌح نًذج  3أساتٍغ ػهى األقم قثم انثشد .
 )3ذقهٍم اإلجٓاد يا أيكٍ ٔذجُة َقم أٔ ذغطٍس أٔ جض انصٕف أثُاء انؼًهٍح .
ٌ )4خصص نكم ػطش يٍ انُؼاج كثص ٔادذ فً يٕسى انرُاسم ٔٔ ،ادذ نكم خًسح خاسج يٕسى انرُاسم ٔرنك الٌ
جٕدج انذٍٕاَاخ انًٌُٕح ذكٌٕ أقم قثم إدخال يٕسى انرُاسم انطثٍؼً ٌٔخصص نكم يؼضج ذٍس ٔادذ فً يٕسى
انرُاسم  4 -3 ٔ ،يؼضج خاسج يٕسى انرُاسم كًا أٌ ْزِ انُسثح ذكٌٕ  7 -8دًالخ نهكثص انٕادذ فً يٕسى انرُاسم
 4 -3 ٔ ،خاسج يٕسى انرُاسم .
 )5انزكٕس انًسرخذيح نهرهقٍخ ٌجة أٌ ذكٌٕ يجشتح ساتقًا ٔيؼشٔفح تكفاءذٓا انرُاسهٍح .
 )6فذص انصذح انؼايح نهزكٕس انًُٕي اسرخذايٓا فً انرهقٍخ قثم ٔ ، 8 -6فذص األجٓضج انرُاسهٍح انخاسجٍح نٓا
ٔذغزٌرٓا تانطكم انًطهٕب دٌٔ اإلفشاغ أٔ إساءج االسرؼًال فً رنك .
 )7أثُاء انرهقٍخ كم يجًٕػح يٍ انُؼاج أٔ انًاػض ٌجة أٌ ذذرجض فً دظٍشج صغٍشج يغ ركش ٔادذ ٔتانرانً ٌسٓم
يشاقثح اإلَاز انرً ذى ذهقٍذٓا ٔإصانرٓا يٍ انذظٍشج أٔ أٌ ٌرى ػشض انُؼاج ػهى انكثاش تطكم فشدي ٔيٍ انًفعم
إسجاػٓا ػهى انكثص تؼذ  12ساػح يٍ انرهقٍخ (  60 ٔ 48ساػح تؼذ سذة االسفُجاخ) نرقهٍم فشصح فطم
اإلخصاب .
ٌ )8فعم تقاء انزكٕس فً ٔسػ انقطٍغ نًذج أسثٕع .
 )9أٌ ال ٌرى اسرخذاو انزكٕس انطشسح فً تذاٌح انرهقٍخ ًٌٔكٍ اسرخذايٓا نرهقٍذّ ثاٍَح .
ٌ )10جة إػطاء انُؼاج فرشج اسرشادح تٍٍ انٕالدج انساتقح ٔٔظغ االسفُجح ذرشأح تٍٍ ٌٕ 60 -90ياً ٔانًاػض ( 150
ٌٕو) نكً ذسرطٍغ ذؼٌٕط يا فقذذّ يٍ ٔصٌ فً انٕالدج انساتقح ٔ إػطاء فشصح نهجٓاص انرُاسهً السرؼادج دجًّ
انطثٍؼً .
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